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Uchwyt DURO-A RC i DURO-A – bestsellery
w rodzinie uchwytów mechanicznych RÖHM

K  onstruktorzy maszyn i spe-
cjaliści produkcyjni nie-
ustannie poprawiają jakość

procesów w celu zwiększenia ich
wydajności. Aby sprostać wyzwa-
niom współczesnego środowiska
produkcyjnego, trzeba zmaksy-
malizować wydajność i wykorzy-
stać maszyny oraz zwiększyć
prędkość i elastyczność procesu
technologicznego.

RÖHM opracował nowy, mecha-
niczny uchwyt mocujący DURO-A, 
który miał swoją światową pre-
mierę podczas ostatniej edycji 
EMO w  Hanowerze. Zachwyca 
własnościami technologicznymi 
i  zapewnia wiele korzyści dla 
użytkownika.

| Nowy uchwyt DURO-A
– mocny, lekki i kompaktowy
Jako nowość w rodzinie uchwy-

tów mocujących nowy uchwyt
mechaniczny DURO-A uzupełnia
mocny uchwyt DURO-A RC z syste-
mem szybkowymiennych szczęk,
wprowadzony na rynki w zeszłym
roku. Podstawowe jego zalety to

stała siła mocowania dla ponad
500 000 cykli, o 30% wyższa mak-
symalna siła zacisku i  o  10%
zmniejszona waga w stosunku do
porównywalnych uchwytów.

Stała siła zacisku zapewnia bez-
pieczne mocowanie ciężkich deta-
li. Obniżona o 10% waga zmniej-
sza obciążenie wrzeciona maszy-
ny i zapewnia szybsze osiągnięcie 
maksymalnej prędkości, a także 
hamowanie całego układu, co 
przyczynia się do poprawy wydaj-
ności obrabiarki. Zwarta konstruk-
cja uchwytu DURO-A  zapewnia 
lepszy dostęp do przestrzeni ob-
róbkowej, a specjalny i sprawdzo-
ny klinowy system zacisku szczęk 
zapewnia optymalne działanie 
siły odśrodkowej przy najwyż-
szych obrotach.

| Większy przelot i wyższe 
prędkości
Podstawowe techniczne zalety 

to zwiększony przelot o  30% 
i wyższe obroty do 35%. Dzięki 
precyzyjnej i solidnej konstrukcji 
uchwytu osiągnięto wysoką 

współosiowość do 
0,01 mm z wyszlifo-
wanymi górnymi 
szczękami. 

RÖHM – specjalista od tech-
nik mocowania i chwytania – jest 
pewny jakości i  niezawodności 
nowego uchwytu, o czym świad-
czy m.in. 3-letnia gwarancja. 
A wszystko to przy doskonałym 
stosunku ceny do wydajności.

| RÖHM na targach 2020
Na targach INNOFORM, STOM 

i TOOLEX będzie można osobiście 
zapoznać się z nowymi generacja-
mi uchwytów mocujących DURO. 
Zapraszamy do odwiedzenia na-
szych stoisk.
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Info

Nowe uchwyty mocujące DURO-A
i DURO-A RC. Mocne – lekkie
– kompaktowe. Zapewniają
precyzyjną obróbkę detali

Dla wielu przedsiębiorców temat robotyzacji to wciąż wizja odległej przyszłości. 
W swojej strategii zakładają, że unikając wysokich kosztów wprowadzenia automa-
tyzacji, mogą przeznaczyć swoje fundusze na inny obszar działań i w tym kierunku 
się rozwijać. Pomijają fakt, że ich rozwój jest wolniejszy niż tych firm, które stawiają 
na automatyzację, co w dłuższej perspektywie skazuje je na wypchnięcie z rynku. 

N ie potrafimy sobie wyobrazić 
życia bez pralki, zmywarki 
lub robota kuchennego, ale 

przeszło sto lat temu opowieść 
o sprzętach AGD napędzanych sil-
nikiem elektrycznym brzmiała jak
wizja science fiction. Tymczasem to
przykłady środków automatyzacji,
których obecnie używamy na co
dzień. Dlaczego? Bo ułatwiają nam
życie, oszczędzają czas i pieniądze,
wyręczają w realizowaniu wielu
powtarzalnych czynności. W dzie-
dzinie produkcji automatyzacja
i robotyzacja działają podobnie –
zawsze w trybie korzyści.

Wprowadzenie nowych techno-
logii do procesu produkcyjnego to 
jeden z najlepszych sposobów na 
zwiększenie wydajności, obniże-
nie kosztów i poprawienie jakości 
produkowanych wyrobów. Mimo 
to wielu przedsiębiorców obawia 
się zastąpienia pracowników ro-
botami. Czy słusznie? W  społe-
czeństwie zauważalne są dwie 
drogi myślenia: „automatyzacja 
jest tylko dla dużych koncernów” 
oraz „robot zabierze mi pracę”. 
Jednak w obu przypadkach należy 
spojrzeć na to szerzej. 

  Robotyzacja tylko dla 
dużych koncernów?

 W sektorze MŚP pokutuje prze-
świadczenie, że robotyzacja jest 
nieopłacalna ze względu na wyso-
kie nakłady inwestycyjne i kosz-
towne procedury wdrożenia. 
W rzeczywistości, zgodnie z obli-
czeniami koszt zrobotyzowanego 
stanowiska paletowego, np. REXIO 
DRAWER, zwraca się średnio już 
po dwóch latach użytkowania, 
w zależności od procesu produk-

Kto się boi robotyzacji?

cyjnego. Dodatkowo tematyka 
nowoczesnych procesów produk-
cyjnych coraz częściej gości 
w kręgach instytucji krajowych 
i europejskich. Przekłada się to na 
większe możliwości uzyskania 
wsparcia finansowego przez do-
tacje, ulgi i dofinansowania do 
robotyzacji, z których mogą sko-
rzystać przedsiębiorcy.

 Czy robotyzacja zwiększa 
bezrobocie? 

Pracownicy nie zauważają za-
let współpracy z  robotem, lecz 
zaburzoną równowagę sił pro-
dukcyjnych. Obawiają się utraty 
pracy, pomijając korzyści wyni-
kające z robotyzacji. Systemy au-
tomatyzacyjne popra-
wiają komfort pracowni-
ków, którzy nie muszę 
pracować po godzinach 
ani w weekendy. Część 
osób może też zająć się 
bardziej kreatywnymi 
i rozwojowymi zadania-
mi. Roboty znacząco 
podnoszą też poziom 
bezpieczeństwa pracow-
ników przez przejęcie od 
nich takich czynności jak 
umieszczanie detali 
w obrabiarkach. Dużym 
ułatwieniem ofertowa-
nym m.in. przez REXIO 
jest obustronny dostęp 
do palet, dzięki któremu 
operator będący poza 
gniazdem produkcyjnym 
może bezpiecznie wy-
mieniać detale, zacho-
wując ciągłość pracy 
obrabiarki.

 Czy warto postawić na 
automatyzację?

Choć część osób ma obawy zwią-
zane z robotyzacją i automatyzacją, 
nie możemy zapominać, że dobry 
przedsiębiorca to ktoś, kto potrafi 
przewidywać trendy rynkowe 
w zakresie swojej działalności oraz 
nie boi się zmian i postępu. Wdra-
żanie nowoczesnych technologii 
w  procesie produkcyjnym to 
w dłuższej perspektywie nieunik-
niony krok. Biorąc pod uwagę 
wszystkie koszty związane z wpro-
wadzeniem automatyzacji i roboty-
zacji i porównując je z korzyściami 
wynikającymi z ich zastosowania 
– jest to najlepsza lokata kapitału.

www.metalteam.pl

Kontakt

Przykładowe rozwiązanie: 
REXIO DRAWER 

– wygodny i uniwersalny system paletowy

REXIO DRAWER to zrobotyzowane gniazdo paletowe, które pozwala zautomaty-
zować czynności typu „pick and place” wiążące się z obsługą różnych maszyn 
i procesów, takich jak np. obróbka skrawaniem, szlifowanie czy spawanie. REXIO 
DRAWER posiada dwustronny system paletowy, w którym umieszcza się surowe 
detale. Połączony z nim robot wyjmuje je, umieszcza w obrabiarce, a kiedy są już 
gotowe, odkłada z powrotem na paletę. System po odpowiednim zaprogramo-
waniu może współpracować z dowolną obrabiarką numeryczną, która posiada 
możliwość obsługi ramienia robota. Dzięki zastosowaniu REXIO DRAWER jeden 
pracownik może z powodzeniem obsługiwać od 3 do 4 maszyn, dzięki czemu 
przedsiębiorstwa cierpiące na brak siły roboczej mogą się dalej rozwijać. Wyjąt-
kowość systemu polega na jego uniwersalności. Nie jest on dedykowany kon-
kretnym branżom. Znajdzie zastosowanie zarówno w dużych firmach, jak i nie-
wielkich przedsiębiorstwach. Jego użytkowanie nie jest warunkowane posiada-
niem innych rozwiązań z dziedziny automatyki i można go adaptować do różne-

go rodzaju maszyn – w zależności od 
aktualnych potrzeb produkcyjnych. 

www.rexioteam.eu


